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Pensiju 2.līmeņa konkurss AS ”Meridian Trade Bank” filiālēs, 16.10.-29.12.2017. 

  
 

Konkursa noteikumi: 

1. Konkursu organizē: IPAS „INVL Asset Management”, reģ. nr. 40003605043, juridiskā adrese: 
Smilšu iela 7-1, Rīga, tālr. 67092988, sadarbībā ar AS „Meridian Trade Bank”, reģ.nr. 
40003194988. 
 

2. Konkurss norisinās: visās AS „Meridian Trade Bank” filiālēs. 
 

3. Konkursa mērķis: sniegt iespēju jaunajiem klientiem, kas piedalīsies konkursā un pieteiksies 
“INVL” pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānam, saņemt veicināšanas balvu Mastercard „Īsto 
dāvanu karti” 7 EUR vērtībā.   

 
4. Konkursa dalībnieki: Latvijas Republikas rezidenti - fiziskās personas, kas iesnieguma 

noformēšanas brīdī ir 22 gadu līdz 60 gadu vecumā, kuras 2017.gadā nav veikušas pensiju 
2.līmeņa līdzekļu pārvaldītāja sabiedrības (bankas) maiņu, un kuras uz iesnieguma 
noformēšanas brīdi nav reģistrētas kā „INVL” pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānu dalībnieki. 
Persona piedalīties konkursā ir tiesīga tikai vienu reizi. 

 
5. Reģistrēšanās dalībai konkursā: Piesakoties „INVL” pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānam, ir 

jāuzrāda derīga pase vai personas ID karte. Konkursa dalībnieks sniedz atbildi uz Klientu 
konsultanta jautājumu par savu vecumu, lai izvelētos savam vecumam piemērotāko ieguldījumu 
plānu. Aizpildot pensiju 2.līmeņa iesniegumu konkursa norises vietā, persona reģistrējas dalībai 
konkursā. Piedaloties konkursā, persona izsaka piekrišanu savai personas datu apstrādei 
konkursa organizēšanas mērķiem, kā arī tam, ka IPAS „INVL Asset Management” saņems 
informāciju no AS „Meridian Trade Bank” par to, vai persona tiek reģistrēta dalībai „INVL” 
pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plānā.  
 

6. Konkursa balvas saņemšana: „Īsto dāvanu karti” 7 EUR vērtībā konkursa dalībnieks var 
saņemt tajā pašā bankas filiālē nākamajā darba dienā pēc personas iesnieguma apstrādes 
bankā, tikai tad, ja ir saņemts apstiprinājums par personas reģistrāciju dalībai „INVL” pensiju 
2.līmeņa ieguldījumu plānā. Ja tiek saņemts atteikums reģistrēt personu, tad dāvanu karte 
izsniegta netiek.  
Saņemot konkursa balvu „Īsto dāvanu karti”, persona dāvanu kartes saņemšanu apliecina ar 
parakstu attiecīgā veidlapā. 
Konkursa balva „Īstā dāvanu karte” personai jāizņem līdz konkursa noslēguma datumam. Pēc 
konkursa noslēguma datuma dāvanu kartes izsniegtas netiek un personas, kas nav izņēmušas 
dāvanu karti, zaudē iespējas to saņemt. 

 
7. Balvu fonds ir: 4200 EUR. 

8. Ar „Īsto dāvanu karti” var apmaksāt pirkumus jebkurā vietā, kur pieņem MasterCard. Vairāk 
informācijas par dāvanu karti: www.istadavanukarte.lv.  

9. Sūdzības saistībā ar konkursa norisi iesniedzamas ne vēlāk kā 10 dienu laikā pēc pensiju 
2.līmeņa iesnieguma noformēšanas kā rakstisks iesniegums, kas adresēts IPAS „INVL Asset 
Management”, adrese: Smilšu iela 7-1, Rīga, norādot savu vārdu, uzvārdu, piedalīšanās 
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konkursā datumu, sūdzības būtību, kā arī pievienojot iesnieguma kopiju par pieteikšanos „INVL” 
pensiju 2.līmeņa plānam. Konkursa organizētājs rakstisku atbildi par sūdzību sniegs 5 darba 
dienu laikā. 

10. Konkursa rīkotājs patur tiesības veikt izmaiņas konkursa noteikumos un norises laikos. 
 

11. Konkursa rīkotājs par konkursa rezultātiem paziņos uzņēmuma interneta lapā www.invl.lv  reizi 
gadā. 

 
12. Konkursa organizētājs nav atbildīgs par savu no konkursa izrietošo saistību pret konkursa 

dalībnieka izpildi gadījumos, kad konkursa dalībnieks nav ievērojis šī konkursa noteikumus 
un/vai pensiju 2.līmeni reglamentējošo normatīvo aktu noteikumus. 

 

Izvēlieties pārdomāti savu pensijas 2.līmeņa līdzekļu pārvaldītāju!  

Mainot līdzekļu pārvaldītāju, Jūsu pensiju 2.līmeņa uzkrājums tiks nodots pārvaldīšanā jūsu 
izvēlētajam līdzekļu pārvaldītajam. 

Ar personīgajiem datiem (pensiju 2.līmeņa uzkrājums, izvelētais ieguldījumu plāns un 
līdzekļu pārvaldnieks) iespējams iepazīties vietnē: www.latvija.lv vai Valsts Sociālās 
apdrošināšanas aģentūrā. 

Iegūt informāciju par visiem pensiju 2.līmeņa ieguldījumu plāniem iespējams: 
www.manapensija.lv.  

 

Valsts fondēto pensiju shēmas ieguldījumu plānus „INVL Konservatīvais 58+", „INVL Komforts 47+" 
un „INVL Ekstra 16+" pārvalda IPAS „INVL Asset Management", reģ.nr. 40003605043, biroja un 
juridiskā adrese: Rīga, Smilšu iela 7-1, tel. 67092988, e-pasts: LV@invl.com. Ieguldījumu plānu 
turētājbankas funkcijas veic AS „Swedbank". Ar ieguldījumu plānu prospektiem var iepazīties 
www.invl.lv vai IPAS „INVL Asset Management" birojā.  
Ieguldījumu plānu vēsturiskais ienesīgums negarantē līdzīgu ienesīgumu nākotnē. 
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